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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kiöltés eseíén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyia neve:

Előtag

lD"-l
családinév

Farkasné Takács

SzüIetésl ország neve:

Születési te!epülés neve:

Születési ideje:

Buda

FT§I'Ti-m-m

Első utónév További utónevek

Gál

Neve:

2 1 8 2Nyilvántartási szám: m-Etr Tárgyév: l-rFlTl6-1

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2017.05.22 1 5.53.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete
PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
n

Tárgyév:

t lOFI.l

szervezet neve:

és Anyagmozgaiási Országos Seövetség

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település:

Budapest

közterület neve:

Házszám:

Bartók BéIa Közterület jellege: 
lr, --l

r] ejto: l----lil] Lépcsőhaz: n Eme|et:

lrányítószám, IIII
közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege

njto: |--l

Nyi|vántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetébenl "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m m FFFFETI/E-I 9T9l d/En

Szervezet l Jogi személy szervezeti egységképvisetőjéneRneve: a

Képvise!ő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE_EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2017.05,22 í 5.53.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Anyq §zthrcts$g

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérIege (Adatokezerforintban.)

Előző év Elozo eV
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök 11 951 11 613

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 6 951 5 763

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 5 000 5 850

B. Forgóeszközök 32468 24L78
l. készletek

ll. követelések 4 883 886

ttl. Értékpapkok

lv. pénzeszközök 27 585 23292

c. Aktívidőbelielhatárolások 2 119

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44zl 35 910

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 37 692 30 396

l. lnduló tőke/jegyzett tóke 2700 2700

ll. Tőkeváltozás/eredmény 33 119 349s2
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
1XtiZhasznú tevékénységből) 1 873 -7 296

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 6729 5 4o4

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 960 4354

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 769 1 050

G. passzív időbeli elhatárolások 110

roRRÁsor összEsEN 4/427 35 910

Ny.v,:í.0 A nyomtatvány papar alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2017 .05,22 15.53.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vá|lalkozási tevékenység összesen

előzö év elöző év
helyesbítése

tárgyév előző év előzö év
helyesbítése

tárgyév előző év előzö év
helyesbíése

tárgyév

r. Értékesítés nettó árbevétele L4445 19 367 L44/'5 19 367

2. .Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 20 320 20 915 2032a 20 915

ebből:

- 
l133l,ia,o, kapott befizetés 20 t70 19 885 20 L70 19 885

- támogatások 150 1 030 150 1 030

4. Pénzüovi műveletek
bevételei-' 26L 75 26L 75

A, Összes bevétel (l+-2+3+4) 35 026 40357 35 026 40357

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 14 005 262l2 14 005 262L2
6. Személyi jellegű ráfordítások 13 335 16 883 13 335 16 883

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 1 008 1 188 1 008 1 188

8, Egyéb ráfordítások 4 496 3 077 4 496 3 077

9. Pénzüovi műveletek
ráíordítasái 309 293 309 293

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 33 153 47 653 33 153 47 653

ebból: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) t873 -7 296 t873 -7 296

10. Adóíizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 1 873 -7 296 1.873 -7 296

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2017.05.22 í 5.53.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete
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Szervezet í Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok eze r fo ri ntban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 35 026 40 357

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőzó rendá k'ezése szeri nti fel hásználásáról szótó
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alapiaibóI. illewe
a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+D] 35 026 lto 357

H. Összes ráfordítás (kiadás) 33 153 47 653

l. Ebből személyi jellegú ráíordítás 13 335 16 883

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévieredmény 1 873 -7 296

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző'szeméIvek száma
ía közéróekú önköntes tevékénvséoről szőlő
2oos. evi Lxxxvlt!. törvénynek Íneg'Íeleloen1

Erőforrás el látoftság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32, § @) a) [(Bl+B2)/2 > 1,000,000, - Ft] x D
Ecrv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] ! a
EcN, 32. § G) c) [(I 1+l 2-AL-A2)/(H l+H2)>=0,25] x !

Társ ad al m i támog atotts ág m u tatói Mutató teljesfése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] n B
Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,51 n a
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] t] x

és Any*g,mozgatási Qrszág os §c öueeég

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 2017,05.22 1 5.53.39
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előzó év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. központi költséovetési
támogátás 150 150

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támolatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
nla'pból nyrijtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt' részének adózó
renilelkezése szerinti íel haszná,
lásárólszóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

*si és Aqpgmczg*tási Grszágos §a&rctség

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszwa. ! lgen B Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papir alapon n6m küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.22 1 5.53.39
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Kiegészítő melléklet csAosZ

Általános rósz

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (továbbiakban:
Szövetség) 1991-ben kezdte tevékenységét.

A Szövetség önálló jogi személy, amelynek vezetőségét a testületbe tömörülő
tagok maguk választják, a maguk által meghatározott feladatkör szerint
működik és működése tárgyi feltételeit elsősorban a tagdíjak biztosítják.
A szövetség összhangban az alapszabály intézkedéseivel más társadalmi
szervezetekben tagságot létesíthet.
Fő tevéke nysége : 9412 sza kma i érdekké pvise]et.
lnduló tőke: 2.7OOeFt

A Szövetséget harmadik személy előtt a Szövetség elnöksége nevében a
Szövetség elnöke, az általa kijelölt tag, vagy az ügyvezető főtitkár képviseli.
A vá lasztott ti sztségviselők fe ladatu kat tá rsada l mi mu n ká ba n végzi k

A számviteli információs endszer kialakítása és működtetése megbízott külső
szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Könyv-Lap Bt. A számviteli munka
irányításáért felelős regisztrá lt mérlegképes könyvelő: Farkasné Ta kács
Zsuzsanna. Regisztráció száma: 165455

A mérlegkészítés pénzneme: Ft

A mérlegkészítés időpontja : 2017 .O3.7O.

Jelen kiegészítő melléklet a Számviteli törvény szerint azokat az információkat
tartal mazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak.

U1



Kiegészítő melléklet csAosZ

Számviteli politika

A beszámoló elkészítésénél alkalmazott szabályrendszer a Számviteli törvény és
az egyé b szervezetek könywezetését sza bá lyozó kormá nyrendelet hatá rozza
meg.
A Szövetség számviteli politikájának kialakításakor figyelembe vette a
Számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja, hogy a Szövetség reálisan mutassa
be jelenlegi vagyoni helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeli tervek is
kirajzolódnak.

A könyveket a kettős könywitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott
számlacsoportokat, al - és részletező számlákat, azok számjelelt és
megnevezését a számlatükörben foglalja össze. A számlatükör és a szöveges
számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai
szerint vezesse.

A felmerült költségeit elsődlegesen az 5. számlaosztályban tarja nyílván. Az 5.

számlaosztály megfelelő tagolásával biztosíla, hogy mind a külső, mind a belső
információk rendelkezésre álljanak. 

^6-7. 
szám]aosztályokat nem nyitotta meg.

A Szövetség a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat
alkalmazza:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációva]
csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzésl áron az amortizációva] csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja :

Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenést lineáris módon számolja el a
Szövetség.



Kiegészítő melléklet csAosZ

kis értékű eszközök értékcsökkenése:
A 100.000,- Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemeitermékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavéteIkor
egy összegben a haszná!atba vételkor értékcsökkenésként kerül elszámolásra.
Ebben az esetben értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Terven felüli értékcsökkenési ]eírást kell az immateriális jószágnál, a tárgyi
eszköznél elszámolni akkor kell, ha:
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mlnt az eszköz piaci értéke,
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi
termék, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy
megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendelkezésnek
megfelelően nem használ ható,i l letve használ hatatla n.

Terven felü]i értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az
immateriális jószág, tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő,
a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésnek
megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy
hiányzik, az immateriális javak, tárgyl eszközök, beruházások közül -terven
felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A szövetség az immateriális jószágról és a tárgyi eszközökrőlfolyamatos
mennyiségi analitikát vezet a főkönywel való folyamatos egyeztetés mellett, a

mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FlFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.
Az értékelési eljárások az előző évhez képest nem változtak

A Szövetség analitikus nyilvántartást vezet a vevői követe!ésekről, illetve a

szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyijellegű kifizetések
analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz
eleget.



Kiegészítő melléklet cSAosZ

Lényeges hibák érte!mezése:
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a
feltárt hibák, ha összevont és göngyölített határukra a feltárás évét megelőző
üz]eti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 2o%-kal változik.

Jelentős összegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltért, egy üzleti évre vonatkozó
hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a

vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2-át, vagy
az 500Mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a fe]tárt hibák hatása a tárgyévi
beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatásra.

Beszámolási kötelezettség és könywezetés

A Szövetség a 2016-os évi gazdálkodásáról egyszerűsített beszámolót állított
össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.
Az egyszerűsített éves beszá mo l ó mérl egből, ered mé ny-ki m utatásból és
kiegészítő mellékletből áll.

A Szövetség kettős könywitelt vezet, az eredmény-kimutatást összköltség
eljárással állítja össze, készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli
nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

A beszámoló készítés időpontja

a| az egyszerűsített éves beszámoló készítésének fordulónapja tárgyév
december 31.

b} az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja tárgyévet követő
év március 10.



Kiegészítő melléklet csAosZ

c) Az egyszerűsített éves beszámoló az Alapító Okiratban foglaltak szerint a
tárgyévet követő év naptári időpontjához igazított ütemterv alapján kerül
előterjesztésre.

A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla év utolsó banki kivonatán
szereplő összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel kerü]t
a Szövetség mérlegébe.
Aktív, illetve passzív időbeli elhatárolás elszámolásának lehetőségével a
Szövetség élt.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A pénztárban, valamint a bankszámlán szereplő összegek a2O1.'6.I2.3t-i
könyvszeri nti értékekkel megegyeznek.

Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés (+/-)

A.Befektetett
eszközök

11951 77613 -338

ll.Tárgyieszközök 6951 5763 -1188

lll.Bef.püieszközök 5000 5850 850

B.Forgóeszközök 32468 24t78 -8290

ll.követelések 4883 886 -3997

lll. Ertékpapírok 0 0 0

lv.pénzeszközök 27585 23292 -4293

C.Aktív időbeli elhat. 2 Llg 7L7

|i,[ffi ; 1 1.B§jfi.Í-i ii



Kiegészítő melléklet csAoSZ

Megnevezés Előző év Tárevév Eltérés (+l

D.Saját tőke 37692 30396 -7296
1.1nduló tőke 27oo 27o0 0
ll.Tőkeváltozás 33119 34992 t873
V.Társvévi eredm. 7873 -7296 -9169
F.Kötelezettséeek 6729 54o4 -1325

ll.Hosszúlei. 4960 4354 -606

lll.Rövidlei. t769 1050 -7L9
G.Passzív elh. 110 110
:§f;RÁ§_§K É, fi,§ N r ihiil#?#*.fi íii liiii;;;# 'f,,ii;;!,!k; ili 5$t§,.#l,i,lit#s



Kiegészítő melléklet

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

csAoSZ

Megnevezés Előző év Tárevév rhérés (+/-)

1. Értrékesítés nettó árbevétele 14445 t9367 4922

3.Esvéb bevételek 2o32o 20915 745

- taedíj bevétel 2oI7o 19885 -285

támogatás 150 1030 880

4.pénzüsvi műveletek bevétele 261, 75 -186
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6. Anvagiellegű ráfordítások 14005 262L2 8814

7. személvi ielleeű ráfordítások 13335 16883 3548

8. Értékcsökkenési leírás 1008 1188 180

9. Eevéb ráfordítások 4496 3o77 -L4L9

10.pénzüevi műveletek ráfordítása 309 293 -16
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Kiegészítő melléklet csAosZ

Tájékoztató jel !egű adatok

A Szövetség tevékenysége, bevételeinek elérése érdekében 2 alkalmazottat
foglalkoztat, két főállású aIka!mazottat.
A 2016-ös év során kifizetett munkabér és megbízási díjak együttes összege:
16883 e Ft. A Szövetség alaptevékenységébe tartozó előadások és tanfolyamok
megtartásában résztvevők megbízási jogviszony keretében látták el
feladatukat.

Buda pest, 20t7 .márci us ].0.


